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Doe mee met de ontvangst van de ‘Pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid’ 
Op vrijdag 8 oktober komt de internationale pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid door Utrecht. De pelgrims 
zijn op weg naar Glasgow voor de 26e Wereldklimaatconferentie in november. In augustus zijn ze uit Polen 
vertrokken. Op hun tocht van Zeist naar Maarssen zullen de pelgrims rond het middaguur bij Fort Blauwkapel de 
stad Utrecht binnenkomen. Met vertegenwoordigers van zoveel mogelijk Utrechtse geloofsgemeenschappen en 
kerken willen we ze daar verwelkomen. De pelgrims worden daarna voor de lunch ontvangen in het 
Johannescentrum (Overvecht). Verzamelen op de parkeerplaats bij Fort Blauwkapel op vrijdag 8 oktober vanaf 
11.30 uur. Geef even bericht dat je wil komen: info@rkdu.nl 
 
Workshop: Duurzaam Utrecht in 2030, zaterdag 9 oktober – 14.00 uur, Dominicuskerk 
Stel u voor hoe Utrechters in de toekomst leven in een klimaat-neutrale stad, en ga in gesprek over wat lokale 
kerken en andere organisaties kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling in onze Domstad, Europa en de 
wereld. Kom zaterdag 9 oktober van 14.00 tot 16.30 naar de Dominicuskerk. Sarita Bajnath (socratisch.nl) leidt de 
workshop. We vertellen meer over de duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties in 2030 wil bereiken, 
en hoe de Europese Unie daaraan bij draagt en streeft naar een klimaatneutraal Europa in 2050. De besturen van 
de RK St. Martinusparochie Utrecht, de oecumenische Janskerkgemeente en het comité Europadag Utrecht hebben 
al toegezegd om uw aanbevelingen te bespreken. Toegang GRATIS, alleen consumpties zijn voor eigen rekening. De 
workshop is ingebed in de klimaatpelgrimstocht die op 8 oktober Utrecht aandoet. Info een aanmelding: 
https://www.ethicschool.nl/duurzaam-utrecht  
 
Feest Maria van de Rozenkrans, zondag 10 oktober – 10.00 uur, Dominicuskerk 
Op 7 oktober is officieel het feest van Maria van de Rozenkrans, patroonsfeest van de Nederlandse Provincie van 
Dominicanen. Wij vieren het feest in het Huis van Dominicus Utrecht altijd op de dichtstbijzijnde zondag, dit jaar 
op 10 oktober om 10.00 uur in een eucharistieviering. In vele kerken, misschien in het buitenland nog wel meer dan 
hier in Nederland, zien we op schilderijen en in glas-in-loodramen afbeeldingen van de legende, waarin Dominicus 
van Maria de rozenkrans krijgt aangereikt. Voorganger: pater Jozef Essing o.p. 
 
Muzikale Thema Vesper, vanaf zondag 10 oktober – 16.00 uur, Aloysiuskerk 
Vanaf zondag 10 oktober vindt er in de Aloysiuskerk weer op elke tweede zondag van de maand een Muzikale 
Thema Vesper plaats. Op 10 oktober wordt deze verzorgd door het pelgrimskoor ‘El Orfeón Jacobeo’, dat o.l.v. 
Sebastian Holz pelgrimsliederen ten gehore zal brengen. Een van de koorleden zal een korte meditatie houden. De 
toegang is gratis, maar na afloop is er wel een collecte ter bestrijding van de kosten. 

 
Stil bij bestaan, maandag 11 oktober – 10.30 uur, Bij Bosshardt Kanaleneiland 
Gespreksgroep voor ieder die mee wil denken en praten over de vragen die het leven brengt. We starten het 
gesprek vanuit een tekst uit de Bijbel. Op de bijeenkomst van 11 oktober 2021 lezen we een psalm die bezingt hoe 
mooi en bijzonder de wereld is die God aan de mensen geeft. We mogen ervoor zorgen. Hoe doen we dat? Sluit 
aan en doe mee in dit ontmoetingsgesprek. Gespreksleiding: Mirjam Verschoof (PGU/De Haven) en Gérard Martens 
(Martinusparochie/GGWederkomst). Meld je aan: jesca.van.barneveld@legerdesheils.nl of bellen 06 11406036. 

 
Gebedsbijeenkomst, wekelijks op woensdag – 10.00 uur, St. Josephgroep 
De St. Josephgroep komt wekelijks samen in de kapel van de Zusters Augustinessen voor een gebedsbijeenkomst. 
Adres: Oudegracht 31, hoek Waterstraat. Let op: de bijeenkomst start om 10.00 uur. U bent van harte welkom bij 
deze kleine bijeenkomsten. Wij verzoeken u thuis te blijven en bidden als u verkouden bent, koorts hebt of in de 
buurt van corona-besmetting ben geweest. 
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Filmavonden over het katholieke geloof, woensdag 13 oktober – 19.45 uur, Ariënsinstituut 
Het Ariënsinstituut organiseert maandelijks een film- en gespreksavond over de rijkdom van het katholieke geloof. 
Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de indrukwekkende serie Catholicism van Robert Barron, 
hulpbisschop van Los Angeles. Hij legt hierin het katholieke geloof uit aan de hand van tien thema’s en neemt de 
kijker mee langs prachtige plekken met een voor het katholicisme bijzondere betekenis. De avonden vinden plaats 
op woensdagavond in de zaal van het Ariënsinstituut (Keistraat 9). Het thema van deze avond is Het onderricht van 
Jezus. Voor de overige data en thema’s, zie https://www.ariensinstituut.nl/. Het is mooi en zinvol om alle 
afleveringen te bekijken en erover in gesprek te gaan. Vanzelfsprekend is deelname aan een enkele avond ook 
mogelijk. Wel is het wenselijk zich vooraf aan te melden via rector@ariensinstituut.nl. Er zijn geen kosten aan deze 
avonden verbonden. 
 
Sant’Egidio avondgebed, vrijdag 15 oktober – 20.00 uur, Kapel van de zusters Augustinessen 
Het avondgebed vrijdag 15 oktober heeft plaats om 20.00 uur in de kapel van de zusters Augustinessen, hoek 
Waterstraat/Oudegracht. Van harte uitgenodigd. 
 
Ziekenzalving, zaterdag 16 oktober – 15.00 uur, Aloysiuskerk 
Op zaterdag 16 oktober a.s. zal tijdens een speciale viering om 15.00 uur in de Aloysiuskerk de gezamenlijke 
ziekenzalving plaatsvinden. Het gaat daarbij om een zalving bedoeld voor zieken en ouderen. Dat gebeurt tijdens 
de viering van de H. Eucharistie, die zal worden geleid door pastoor Hans Boogers. U bent met uw eventuele 
begeleider(s) vanaf 14.45 uur van harte welkom om aan deze viering deel te nemen. U wordt wel verzocht zich aan 
te melden via telefoonnummer 030–2515775 of via e-mail: aloysius@katholiekutrecht.nl. Aanmeldingsformulieren 
liggen ook op de leestafel in de kerk. 
 
Eucharistieviering Augustinusgemeenschap vanaf 16 oktober elke zaterdag in de Aloysiuskerk  
Vanaf 16 oktober zullen de vieringen van de Augustinus gemeenschap worden uitgebreid naar elke zaterdag van 
de maand. De vieringen zijn als vanouds om 12.00 uur. De streaming van de viering zal de 1e zaterdag van de maand 
worden voortgezet (met uitzondering van zaterdag 6 november). Op zaterdag 16 oktober in de Aloysiuskerk, 
gecelebreerd door pastoor Boogers met p. Martijn Schrama als concelebrant, ontvangen Rick Westerhoff, Jerry Kuo 
en David Cloetingh het sacrament van het Doopsel en Vormsel en ontvangen Ada den Balvert, Direlse Boon en 
Gerrita Hermeler-Vahl het sacrament van het Vormsel. 
 
Heilige Gerardus Majella Bedevaart, zondag 17 oktober – 10.00 uur, Overdinkel 
Op zondag 17 oktober a.s. zal in Overdinkel voor de 109de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, 
met als thema: Nabijheid door verbondenheid. In verband met de Coronacrisis zal de bedevaart ook dit jaar in een 
wat aangepaste vorm plaatsvinden. Er is wel een Plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in het park maar er is 
geen processie. Pelgrims kunnen wel op eigen gelegenheid door het park lopen en bij de kapellen een kaarsje 
opsteken. Meer informatie vindt u op onze website. 
 
Eucharistieviering als Opening Synodaal proces, zondag 17 oktober – 10.30 uur, Sint Catharinakathedraal 
Op vrijdag 21 mei maakte het Vaticaan de route bekend naar de volgende algemene bisschoppensynode. Deze 
vindt plaats in oktober 2023 en heeft als thema “Voor een synodale Kerk: communio, participatie, missie”. De weg 
ernaartoe wordt geschetst in drie fases. In het weekend van 9 en 10 oktober 2021 geeft paus Franciscus het 
startschot voor de eerste diocesane fase. In dit kader, zullen de Kardinaal, Mgr. Hoogenboom en Mgr. Woorts 
celebreren in de Kathedraal op zondag 17 oktober om 10.30 uur. 
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Byzantijnseviering, zondag 17 oktober – 10.0 uur, Johannes-Bernarduskerk 
Zondag 17 oktober is de viering van de Byzantijnse Gemeenschap in de Johannes – Bernardus. Voorganger diaken 
Wim Tobe met medewerking van Wladimirskaja. Aanvangstijd: 10:30 uur. 
 
Gezinsviering zaterdag 30 oktober 16.00 uur St. Aloysiuskerk  
Op zaterdag 30 oktober om 16.00 uur is er weer een gezinsviering in de St. Aloysiuskerk! Alle kinderen en hun 
ouders zijn van harte uitgenodigd! Pastoor Boogers gaat voor en organist Paul van der Woude zorgt voor de 
muzikale ondersteuning. Het thema van de vorige viering was ‘op reis’. Wat zal het deze keer zijn? Wie weet wel 
iets met Halloween. Als de omstandigheden het toelaten dan sluiten we deze viering af met een gezamenlijke 
maaltijd in een van de ruimtes naast de kerk. Je kunt je voor de viering opgeven via jong@katholiekutrecht.nl Graag 
het aantal deelnemers vermelden en of jullie ook blijven eten. Heel graag tot 30 oktober! 
 
Huis van Dominicus, verschillende activiteiten 
- In vier avonden wordt Eindelijk volwassen gelezen en besproken in een leesclub onder begeleiding van Frank de 
Munnik. Op 4 november geeft auteur Frits de Lange een lezing.  
- Meditatiecursus onder leiding van Marian Geurtsen rond het thema Leven van gave en overgave. Data: 19 
oktober. 
- Bijbelleerhuis over het boek Genesis, geleid door Henk Jongerius. Volgende bijeenkomst: 21 oktober. Kosten: € 
7.50 per avond. 
- Najaarsconcerten op zondagmiddag. Chansons en fantasieën uit de Franse Renaissance. Data: 14 november. 
U kunt zich voor alle activiteiten aanmelden bij: info@huisvandominicus.nl 
Meer informatie vindt u op de website van het Huis van Dominicus 
 
Sint Martinus-dag verplaats naar 7 november! 

Sint Martinus-dag zal op 7 november plaats vinden in de Rafaëlkerk en niet op 14 november zoals eerder 

aangekondigd. De reden daarvoor is de vormselviering van de kinderen van de Poolse gemeenschap op 14 

november in de Rafaëlkerk, toegediend door Kardinaal Eijk. We hopen dat we ondanks de korte voorbereidingstijd 

op uw volledige steun kunnen rekenen. 

 

Aanmelding Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 geopend 

De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt in 2022 voor de zevende keer uitgereikt. Het Aartsbisdom Utrecht en de 
Stichting Het Ariëns-Comité vragen uw medewerking om de Ariëns Prijs 2022 opnieuw tot een diaconaal feest te 
maken: de aanmelding is geopend! De organisatoren hopen veel diaconale initiatieven op het gebied van caritas en 
diaconie in het aartsbisdom te ontvangen die het verdienen om eens in de schijnwerpers te staan, en juist ook 
voorbeeldig zijn en aldus tot diaconale navolging inspireren. Te nomineren zijn ook oecumenische initiatieven, of 
activiteiten voortkomend uit samenwerking met niet-kerkelijke organisaties. Het aanmeldingsformulier kan digitaal 
worden ingevuld en vervolgens (met in de bestandsnaam -een deel van- de naam van het project en onder 
vermelding van Inzending Ariëns Prijs voor Diaconie 2022) worden gemaild naar: ariensprijs2022@aartsbisdom.nl 
De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt uitgereikt op zaterdag 22 oktober 2022 in het Titus Brandsma Huis te Deventer 
(Colmschate). 
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